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PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Modernisasi adalah sebuah konsep yang erat kaitannya dengan kemajuan 

dalam peradaban manusia. Ashley Crossman (2018a), seorang ahli sosiologi, 

menjelaskan bahwa perkembangan atau kemajuan dalam modernisasi “depends 

primarily on the importation of technology”. Lebih lanjut, University of 

Minnesota (2016, h. 773) menjelaskan bahwa perkembangan masyarakat menuju 

masyarakat modern berkaitan erat dengan terjadinya Revolusi Industri di abad ke-

19, dimana terjadi perkembangan teknologi industri yang kemudian membentuk 

masyarakat industri. Dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi yang 

semakin canggih, maka kembali terjadi kemajuan dalam peradaban manusia. 

Dengan adanya perkembangan teknologi informasi, mulai terjadi pergeseran dari 

masyarakat industri, dengan mode produksi utama dalam pembuatan produk, 

kepada masyarakat pasca-industri, dengan mode produksi utama dalam 

pembuatan dan pengolahan informasi (Straubhaar, LaRose, & Davenport, 2012, h. 

13). Dalam pergeseran masyarakat menuju masyarakat pasca-industri, pekerjaan 

dalam bidang mesin dan pembuatan produk semakin berkurang, sedangkan 

pekerjaan dalam bidang teknologi informasi dan bidang jasa semakin meningkat.  

Modernisasi tentu dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam 

kehidupan secara umum, modernisasi membawa masyarakat: (1) memiliki relasi 

dengan lingkungan yang lebih luas, yang lebih heterogen namun impersonal; (2) 
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meninggalkan cara berpikir tradisional; dan (3) mengutamakan kebebasan dan 

otonomi individu (University of Minnesota, 2016, h. 774-775). Selain itu, 

Crossman (2018a) juga menjelaskan bahwa “populations become more urban and 

mobile, and the extended family declines in important.” Mengendurnya ikatan 

keluarga tentu berkaitan erat dengan perpindahan individu dari tempat asal ke 

kota-kota yang memberikan kesempatan kerja yang baik di era informasi. Lebih 

lanjut, perlu disadari bahwa modernisasi menuju era informasi semakin menuntut 

segala sesuatu serba cepat dan efektif. Oleh karena itu, masyarakat pasca-industri 

membutuhkan orang-orang yang tidak hanya bisa menggunakan teknologi baru, 

tetapi juga orang yang bisa membuat dan memajukan teknologi untuk efektifitas 

produksi (Crossman, 2018b).  

 Dari berbagai dampak yang muncul karena modernisasi, perlu disadari 

bahwa terjadi kemunduran dalam nilai kehidupan masyarakat. Kemunduran yang 

dimaksud adalah kemunduran dalam hal penghargaan terhadap orang yang lebih 

tua (atau orang tua). Pemujaan terhadap kecepatan (informasi) dan produktivitas 

di tengah masyarakat (industri atau pasca-industri) yang kompetitif dan dinamis 

dapat membuat orang tua mulai tersingkirkan karena terdapat pandangan bahwa 

orang tua memiliki daya saing (atau nilai ekonomi) yang rendah (University of 

Minnesota, 2016, h. 449). Kecenderungan yang muncul dalam masyarakat yang 

semakin modern adalah para pemilik industri lebih memilih pekerja yang muda 

(produktif) daripada pekerja yang sudah tua (Street & Parham, 2002, h. 1333). 

Lebih lanjut, penulis yang sama menjelaskan bahwa orang yang berusia produktif 

dianggap menguntungkan dengan memiliki kecepatan, kekuatan dan ketrampilan 



	

  Universitas Pelita Harapan 

3	

(teknologi) yang dianggap lebih daripada orang yang sudah tua. Alhasil, orang tua 

mendapatkan diskriminasi dalam dunia pekerjaan.  

Pandangan dan diskriminasi terhadap orang tua dalam dunia kerja terjadi 

di berbagai negara. Misalnya saja, dalam konteks Amerika, University of 

Minnesota (2016, h. 474) menjelaskan bahwa, 

the rise in high-tech jobs means that oleder workers would need to be retrained for many 
of today’s jobs, and few retraining program exist…. although federal law prohibits age 
discrimination in employment, it exists anyway, as employers do not think older people 
are “up to” the job, even though the evidence indicates they are good, productive 
workers. 

Contoh lainnya adalah Australia. Berdasarkan laporan dari Australian Human 

Rights Commision (2016, h. 38, 76) juga terdapat asumsi negatif terhadap pekerja 

yang berusia tua, yang mengakibatkan diskriminasi dalam dunia kerja terhadap 

orang tua, yaitu orang tua sulit untuk beradaptasi terhadap perubahan, tidak dapat 

bekerja dalam jangka waktu yang lama seperti pekerja muda, sulit untuk belajar 

pengetahuan dan keterampilan baru, dan tidak memiliki keterampilan teknis 

seperti pekerja yang berusia muda. Diskriminasi usia terhadap orang tua dalam 

dunia kerja juga terjadi di Indonesia. Hal tersebut terbukti dari adanya peraturan 

batasan umur atau age restriction yang membatasi orang berusia lanjut dalam hal 

pencarian tenaga kerja, di hampir semua sektor industri dan jasa (Awaliyah, 

Suhariningsih, Budiono, & Safa’at, 2017, h. 109). Jelaslah bahwa dengan adanya 

pandangan negatif terhadap orang tua tersebut, keberadaan orang tua semakin 

tidak dianggap penting dalam masyarakat modern. 

Pandangan yang negatif terhadap orang tua muncul dalam berbagai 

budaya, terutama dalam masyarakat di belahan dunia Barat. Dari beberapa 

penelitian tentang pandangan masyarakat terhadap orang tua, ditemukan bahwa 



	

  Universitas Pelita Harapan 

4	

ada perbedaan dalam budaya Barat dan budaya Timur: (1) belahan dunia Barat 

lebih terobsesi dengan produktivitas kaum muda; sedangkan (2) belahan dunia 

Timur (khususnya dalam budaya yang dipengaruhi oleh pengajaran Konfusius, 

Tao, Shinto, dan Buddha) masih memiliki rasa hormat yang tinggi terhadap orang 

tua (Löckenhoff, dkk., 2015, h. 324). Meskipun budaya Timur terlihat lebih 

menghormati orang tua, namun terdapat beberapa data empiris lain yang 

menunjukkan bahwa tidak semua budaya Timur memiliki sikap hormat terhadap 

orang tua. Sikap negatif terhadap orang tua juga terdapat dalam beberapa 

masyarakat Timur, misalnya: Cina (Luo, Zhou, Jin, Newman, dan Liang, 2013) 

dan Taiwan (Vauclair, Hanke, Huang, & Abrams, 2017). Pandangan negatif 

masyarakat kepada kelompok orang tua itulah yang memunculkan ageism, atau 

diskriminasi berbasis usia, khususnya terhadap orang tua.  

Perlakuan diskriminatif terhadap orang tua perlu menjadi perhatian karena 

dapat mempengaruhi kualitas hidup orang tua. North & Fiske (2012) menganalisa 

berbagai penelitian yang menelaah tentang ageism terhadap orang tua dan hasil 

dari penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa orang tua mengalami 

diskriminasi dalam kebijakan pemerintah, institusi kesehatan, rumah jompo, 

tempat kerja, relasi interpersonal sehari-hari, dan industri media di Amerika 

Serikat. Diskriminasi kepada orang tua oleh industri media ini perlu diperhatikan 

dengan seksama mengingat media adalah sebuah powerful site yang dapat 

menyebarkan penggambaran yang bias terhadap orang tua (Wilkinson & Ferraro, 

2002, h. 345). Jika media menyebarkan pesan yang diskriminatif tentang orang 

tua, maka hal tersebut tentu dapat mempengaruhi masyarakat dalam 
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memperlakukan orang tua dengan perlakuan yang dapat mengarah pada tindakan 

diskriminasi pada orang tua. Oleh sebab itu, peran media perlu dianalisa secara 

kritis dalam rangka meminimalisasi diskriminasi berbasis usia yang terjadi dalam 

masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. 

 Dalam industri media, diskriminasi terhadap orang tua dilakukan dalam 

hal kuantitas dan kualitas orang tua. Dari sisi kuantitas, orang tua lebih sedikit 

ditampilkan dalam media dibandingkan orang muda; dari sisi kualitas, orang tua 

kerap dihubungkan dengan stereotip negatif tertentu, misalnya: tidak mengerti 

teknologi (North & Fiske, 2012; Wilkinson & Ferraro, 2002). Salah satu industri 

media yang masih melakukan diskriminasi tersebut adalah industri film, salah 

satunya Hollywood. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti asal 

University of Southern California, yaitu Smith, Choueiti, & Pieper (2017, h. 3) 

terhadap 25 film (tahun 2014-2016) yang menjadi nominasi untuk penghargaan 

Best Picture didapati bahwa“only 148 (11.8%) of the 1,256 speaking characters 

in 25 Best Picture-nominated movies were 60 years of age or older. This in 6.7% 

below the percentage of seniors in the U.S., according to the U.S. Census.” Lewat 

data tersebut, jelaslah bahwa industri film di Amerika melakukan diskriminasi 

terhadap orang tua.  

 Film layar lebar produksi Indonesia juga masih lebih banyak menceritakan 

kisah tentang kaum muda. Jumlah artis yang termasuk dalam kategori usia lanjut 

(orang tua) yang muncul sebagai tokoh utama dalam film jumlahnya lebih sedikit 

dibandingkan artis dalam kategori usia muda. Selain itu, kisah dalam film layar 

lebar yang mengisahkan tentang orang tua dengan baik (tanpa bias) jumlahnya 
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sedikit. Sebagai bukti, jika ditelusuri sepuluh film layar lebar terlaris di Indonesia 

dari tahun 2007-2018, maka akan didapati bahwa sepuluh film (Tabel 1.1.) 

tersebut didominasi oleh peran kaum muda (Film Indonesia, 2018a). Dari sepuluh 

film tersebut terdapat satu film produksi tahun 2016 yang diperankan oleh orang 

yang sudah mendekati lanjut usia yaitu “My Stupid Boss”. Namun film tersebut 

dapat dikatakan mengukuhkan diskriminasi terhadap orang yang lanjut usia 

karena tokoh “Bossman” dalam film diberikan penilaian sebagai pemimpin yang 

“stupid”, sekaligus “absurd” (Film Indonesia, 2016a).  

 
 

Tabel 1.1. Film Indonesia Peringkat Teratas tahun 2007-2018 

# Judul Tahun Penonton 

1 Warkop DKI Reborn: Jangkrik 
Boss! Part 1 

2016 6.858.616 

2 Dilan 1990 2018 6.311.490 

3 Laskar Pelangi 2008 4.719.453 

4 Habibie & Ainun 2012 4.583.641 

5 Pengabdi Setan 2017 4.206.103 

6 Warkop DKI Reborn: Jangkrik 
Boss! Part 2 

2017 4.083.190 

7 Ayat-ayat Cinta 2008 3.676.135 

8 Ada Apa Dengan Cinta 2 2016 3.665.509 

9 My Stupid Boss 2016 3.052.657 

10 Ayat-ayat Cinta 2 2017 2.832.681 
Sumber: Film Indonesia, 2018a; diakses 21 Maret 2018 

 

 Di tengah fakta bahwa media (film) berperan dalam mengukuhkan 

diskriminasi berbasis usia terhadap orang tua, perlu disadari bahwa, meskipun 

kaum muda terkesan lebih diutamakan dalam berbagai bidang (misalnya, dalam 
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media dan pekerjaan), kaum muda juga menjadi korban diskriminasi berbasis 

usia. Berkaitan dengan hal itu, Santrock (2014, h. 7) menjelaskan bahwa 

masyarakat pada umumnya memiliki berbagai stereotip yang negatif 

(diskriminatif) terhadap kaum muda: 

“They say they want a job, but when they get one, they don’t want to work.” “They are 
all lazy.” “All they think about is sex.” “They are all into drugs, every last one of them.” 
“Kids today don’t have the moral fiber of my generation.” “The problem with 
adolescents today is they all have it too easy.” “They are so self-centered.” 

Dalam konteks yang lebih spesifik, yaitu konteks dunia kerja, kaum muda bisa 

mengalami diskriminasi, misalnya: diperlakukan secara tidak baik, tidak dapat 

menerima promosi jabatan, upah yang tidak proporsional, dan lain-lain (North & 

Fiske, 2012, h. 992). Lebih dari itu, keterlibatan kaum muda juga minim dalam 

proses politik (Westman, 2009, h. 17). Sekalipun sejarah membuktikan bahwa 

kaum muda mampu membawa perubahan positif dalam lingkungan sosial, kaum 

muda kerap tidak dilibatkan dalam upaya penanggulangan isu-isu sosial tertentu, 

(Kimball, 2017, h. 3). Lebih lanjut, Santrock (2014, h. 7) juga mendapati bahwa 

media berperan dalam menggambarkan kaum muda sebagai pribadi yang 

pemberontak, pengikut mode, nakal, dan berpusat pada diri.  Dengan kata lain, di 

tengah diskriminasi yang tampak jelas terhadap orang tua, ternyata juga 

melakukan ageism atau diskriminasi berbasis usia terhadap kaum muda, termasuk 

dalam konteks media yang “menyanjung” kaum muda.  

 Atas dasar pengetahuan bahwa media memainkan peranan penting dalam 

penyebaran ideologi ageism, maka perlu dilakukan penelitian kritis khususnya 

tentang peran media dalam menyebarkan ideologi ageism terhadap kaum muda. 

Penelitian tentang adanya penggambaran diskriminatif berbasis usia atau ageism 
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terhadap kaum muda dalam media, merupakan penelitian yang baru. Sebelum 

penelitian ini dilakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu atau jurnal ilmiah 

yang telah meneliti tentang ageism dalam media, khususnya ageism terhadap 

orang tua. Dalam konteks penelitian tentang kaum muda, penelitian terdahulu 

juga lebih fokus membahas bagaimana media menggambarkan kaum muda. 

Dengan kata lain, belum terdapat penelitian yang fokus meneliti bagaimana 

ideologi ageism terhadap kaum muda disebarkan dan dimapankan melalui media 

populer kaum muda, khususnya dalam konteks Indonesia. Selanjutnya, penulis 

akan memaparkan delapan penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan penelitian 

penulis, namun belum bisa menjawab pertanyaan penelitian yang penulis ajukan 

dalam penelitian ini.  

 Literatur pertama adalah penelitian Monika Wilinska, Jönköping 

University, dan Elisabet Cedersund, dari Linköping Univerity. Penelitian mereka 

berjudul “‘Classic Ageism’ or ‘Brutal economy’? Old Age and Older People in 

the Polish Media” (2010). Penelitian dilakukan terhadap majalah berita di 

Polandia pada tahun 2004-2007 yang merefleksikan dan membentuk sikap 

tertentu terhadap orang tua, yang juga mempengaruhi kebijakan publik tentang 

orang tua. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori appraisal dan 

metode penelitian attitudinal positioning. Hasil dari penelitian Wilinska dan 

Cedersund menunjukkan bahwa dalam majalah berita tersebut terindentifikasi 

sikap diskriminatif terhadap orang tua dalam lingkungan sosial, kecuali orang tua 

yang hidup dalam konteks keluarga sebagai kakek/nenek dan dalam pasar 

(market) sebagai pensiunan yang kaya. 
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 Penelitian kedua adalah penelitian dari Margaret Catherine Gatling (2013), 

peneliti dari James Cook University, yang berjudul “Representation of age and 

ageing in comedy film.” Penelitian tersebut dilakukan terhadap beberapa film 

humor yang termasuk dalam kategori film tentang masa paruh baya (mid-life), 

tentang orang tua, dan seksualitas orang tua. Penelitian dilakukan dengan 

menggunakan teori analisis wacana kritis, dengan metode dispositive analysis 

approach dari Siegfried Jäger dan Florentine Maier. Dalam penelitian tersebut, 

Gatling menemukan bahwa: (1) masa paruh baya direpresentasikan sebagai 

sebuah krisis dalam kehidupan, khususnya bagi para pria; (2) representasi tentang 

orang tua dalam film komedi mulai menggambarkan orang tua secara lebih 

realistis, dan (3) mulai terdapat penggambaran kehidupan seksualitas dalam film, 

walaupun aktivitas seksual orang tua tidak ditampilkan. 

 Penelitian ketiga berjudul “‘Like Having New Batteries Installed!’: 

Problematizing the Category of the ‘40+ Mother’ in Contemporary Danish 

Media”, yang ditulis oleh Kinneret Lahad, dari Tel-Aviv University, dan Karen 

Hvidtfeldt Madsen, dari University of Southern Denmark (2016). Penelitian dari 

Lahad dan Madsen ini dilakukan terhadap media kontemporer di Denmark, 

khususnya terkait dengan topik terkait gender (ibu) dan usia (40 tahun lebih). 

Penelitian terhadap teks media dilakukan dengan metode analisis wacana, dengan 

perspektif kritis dari feminisme dan ageism. Lewat penelitian ini, para penulis 

menemukan bahwa di dalam media Denmark terdapat ideologi sexism dan ageism 

terhadap perempuan yang baru mempunyai anak pada saat berumur lebih dari 40 
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tahun. Para ibu yang berusia lebih dari 40 tahun dinilai sebagai ibu yang bodoh, 

buruk, atau tidak bertanggung jawab. 

 Penelitian keempat adalah penelitian dari Aditya Gunawan (2017), dari 

Universitas Pelita Harapan, Jakarta, dengan judul “Pandangan Penggemar 

Madonna dalam Memaknai Tampilan Madonna sebagai Representasi Counter 

Hegemony terhadap Ageism dalam Budaya Populer.” Berbeda dengan penelitian 

sebelumnya, dalam penelitian ini Gunawan fokus untuk meneliti pandangan 

penggemar dalam memaknai counter hegemony yang dilakukan Madonna 

terhadap ideologi ageism. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode 

analisis studi kasus, observasi non-partisipatoris dan wawancara terhadap para 

penggemar Madonna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para penggemar 

Madonna melihat setuju dengan Madonna yang melakukan counter hegemony 

terhadap ideologi ageism (dan seksisme) lewat representasinya dalam media. 

Penelitian kelima adalah penelitian dari peneliti asal Universitas Gadjah 

Mada, yaitu Ratna Noviani (2011), yang berjudul “Konsep Diri Remaja dalam 

Film Indonesia: Analisis Wacana atas Film Remaja Indonesia Tahun 1970-2000-

an.” Dalam penelitian ini Noviani menggunakan metode analisis wacana kritis 

dari Norman Fairclough dalam menganalisis delapan film remaja di Indonesia 

yang diproduksi pada tahun 1970 sampai sekitar tahun 2000. Dari penelitian 

tersebut, Noviani menemukan beberapa hal tentang konsep diri remaja, misalnya: 

(1) remaja yang nakal dianggap sebagai remaja yang “normal”, sedangkan yang 

baik dianggap sebagai remaja yang aneh; dan (2) dalam pembentukan 

identitasnya, remaja cenderung mengikuti figur yang berasal dari Amerika 
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maupun Eropa. Tentu penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa memang 

terdapat stereotip negatif tentang kaum muda. 

 Karya penelitian keenam adalah “Perbandingan Representasi Gaya Hidup 

Remaja Perkotaan dalam Film ‘Catatan si Boy 1987’ dan ‘Catatan si Boy 2011’” 

karya Merdina Nestya (2013), peneliti dari Universitas Kristen Petra, Surabaya. 

Penelitian tersebut dilakukan guna menemukan penggambaran yang terdapat 

dalam film. Analisa terhadap dua film itu dilakukan dengan metode analisis 

semiotika dari John Fiske. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

persamaan sekaligus perbedaan di antara dua film tersebut. Persamaan kedua film 

tersebut terletak pada penggambaran gaya hidup anak muda, yang berasal dari 

kelas sosial atas, yang terpengaruh dunia Barat, namun tetap berpegang pada nilai 

keagamaan. Perbedaan kedua film tersebut terdapat pada penggambaran tentang 

keluarga, kontak fisik antar lawan jenis, dan aktivitas sosial dari kaum muda. 

Secara umum penelitian dari Nestya tersebut menunjukkan bahwa adanya 

perubahan dalam hal gaya hidup anak muda di lingkungan urban yang lebih 

terbuka, bebas, dan mengikuti perkembangan dunia Barat. 

 Karya tulis ketujuh adalah penelitian Lídia Marôpo (2014), dari 

Universidade Autónoma de Lisboa, Portugal dan Universidade NOVA de Lisboa, 

Portugal, dengan judul “Youth, Identity, and Stigma in the Media: From 

Representation to the Young Audience’s Perception.” Dalam penelitian ini 

Marôpo melihat bahwa media memberikan sebuah penggambaran negatif tentang 

kaum muda sebagai kaum muda yang bermasalah, khususnya kaum muda migran 

Afrika di Lisbon. Dengan menggunakan teori agenda-setting dan metode 
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penelitian kualitatif-partisipatoris, Marôpo mendapatkan hasil penelitian yang 

menunjukkan bahwa penggambaran negatif media terhadap kaum muda di Lisbon 

mempengaruhi (1) konstruksi identitas kaum muda yang cenderung curiga 

terhadap orang asing, (2) timbulnya rasa takut karena tercipta persepsi bahwa 

“danger in our midst” dan (3) kaum muda mengalami penolakan dari lingkungan 

luar yang memiliki persepsi negatif tentang kaum muda di Lisbon. 

Kedelapan adalah penelitian dari peneliti asal Universitas Telkom 

Bandung, Rony Oktari Hidayat dan Arie Prasetio (2015), yang berjudul 

“Representasi Nasionalisme dalam Film Habibie dan Ainun (Analisis Semiotika 

John Fiske dalam film Habibie dan Ainun).” Sama dengan peneltian Nestya 

(2013), penelitian Hidayat dan Prasetyo juga menggunakan metode analisis 

semiotika dari John Fiske. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam 

film yang sarat dengan drama romantis, yaitu “Habibie dan Ainun”, pemeran 

utama (Habibie, seorang anak muda) direpresentasikan sebagai pribadi yang 

memiliki ideologi nasionalisme. Tentu pesan nasionalis dari film biografi tersebut 

adalah baik, karena dapat memberikan gambaran yang mendorong anak muda 

Indonesia untuk berkontribusi secara positif untuk membangun Indonesia. 

 Dari kedelapan penelitian di atas terkait dengan topik ageism, media, dan 

kaum muda, tidak ada penelitian yang melihat secara khusus ageism terhadap 

kaum muda dalam media (lihat Tabel 1.1.). Dengan kata lain, penelitian di atas 

belum bisa menjawab pertanyaan penulis tentang penyebaran ideologi ageism 

terhadap kaum muda dalam film remaja populer Indonesia.  
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Tabel 1.2. Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Tahun Judul Teori Metode Kesimpulan Refleksi 
Persamaan Perbedaan 

1 Monika 
Wilinska 
(Jönköping 
University)  & 
Elisabet 
Cedersund 
(Linköping 
Univerity) 

2010 “Classic Ageism” or 
“Brutal 
economy”?Old Age 
and Older People in 
the Polish Media 

Teori 
Appraisal 

Attitudinal 
Positioning 

Media majalah berita 
menyebarkan sikap diskriminatif 
terhadap orang tua dalam 
lingkungan sosial, khususnya 
mereka yang berperan aktif 
sebagai kakek/nenek dalam 
keluarga dan pensiunan yang 
kaya. 

Bersikap 
kritis 
terhadap 
ideologi 
ageism 
dalam 
media. 

Objek, 
fokus, 
teori, dan 
metode 
penelitian. 

2 Margaret 
Catherine 
Gatling 
(James Cook 
University) 

2013 Representation of 
Age and Ageing in 
Comedy Film 

Teori 
analisis 
wacana 
kritis 

Dispositive 
analysis 
approach 
dari Jäger 
dan Maier 

(1) Masa paruh baya 
direpresentasikan sebagai sebuah 
masa krisis dalam kehidupan; (2) 
representasi orang tua sudah 
mulai lebih realistis; dan (3) mulai 
terdapat penggambaran (yang 
masih terbatas) kehidupan seks 
orang tua dalam film. 

Bersikap 
kritis 
terhadap 
ideologi 
ageism 
dalam 
media 
film. 

Objek, 
fokus, 
teori, dan 
metode 
penelitian. 

3 Kenneret 
Lahad (Tel-
Aviv 
University) & 
Karen 
Hvidtfeldt 
Madsen 
(University of 
Southern 
Denmark) 

2016 “Like Having New 
Batteries 
Installed!”: 
Problematizing the 
Category of the 
“40+ Mother” in 
Contemporary 
Danish Media 

Teori 
feminisme 

Metode 
analisis 
wacana 

Perempuan yang baru mempunyai 
anak pada saat berumur lebih dari 
40 tahun dinilai sebagai ibu yang 
bodoh, buruk, atau tidak 
bertanggung jawab. 

Bersikap 
kritis 
terhadap 
ideologi 
ageism 
dalam 
media 
film. 

Objek, 
fokus, 
teori, dan 
metode 
penelitian. 

4 Aditya 
Gunawan 
(Universitas 
Pelita 

2017 Pandangan 
Penggemar 
Madonna dalam 
Memaknai Tampilan 

Teori 
hegemoni 

Metode 
analisis 
studi kasus, 
wawancara, 

Para penggemar Madonna melihat 
setuju dengan Madonna yang 
melakukan counter hegemony 
terhadap ideologi ageism (dan 

Bersikap 
kritis 
terhadap 
ideologi 

Objek, 
fokus, 
teori, dan 
metode 



	

  Universitas Pelita Harapan 

14	

Harapan) Madonna sebagai 
Representasi 
Counter Hegemony 
terhadap Ageism 
dalam Budaya 
Populer 

dan 
observasi 
non-
partisipatori
s 

seksisme) lewat representasinya 
dalam media 

ageism 
dalam 
media 
film. 

penelitian. 

5 Ratna Noviani 
(Universitas 
Gadjah Mada) 

2011 Konsep Diri Remaja 
dalam Film 
Indonesia: Analisis 
Wacana atas Film 
Remaja Indonesia 
Tahun 1970-2000-an 

Teori 
analisis 
wacana 
kritis 
Norman 
Fairclough 

Metode 
analisis 
wacana 
kritis 
Norman 
Fairclough 

(1) remaja yang nakal dianggap 
sebagai remaja yang “normal”, 
sedangkan yang baik dianggap 
sebagai remaja yang aneh; dan (2) 
dalam pembentukan identitasnya, 
remaja cenderung mengikuti figur 
yang berasal dari Amerika 
maupun Eropa 

Bersikap 
kritis 
terhadap 
penggamb
aran kaum 
muda 
dalam film 
remaja. 

Objek, 
fokus, 
teori, dan 
metode 
penelitian. 

6 Merdina 
Nestya 
(Universitas 
Kristen Petra) 

2013 Perbandingan 
Representasi Gaya 
Hidup Remaja 
Perkotaan dalam 
Film “Catatan si 
Boy 1987” dan 
“Catatan si Boy 
2011” 

Teori 
semiotika 
John Fiske 

Metode 
analisis 
semiotika 
John Fiske 

Terdapat persamaan dan 
perbedaan dari kedua filmt 
tersebut. Persamaan terletak pada 
penggambaran gaya hidup anak 
muda, yang berasal dari kelas 
sosial atas, yang terpengaruh 
dunia Barat, namun tetap 
berpegang pada nilai keagamaan. 
Perbedaannya adalah dalam 
penggambaran tentang keluarga, 
kontak fisik dengan lawan jenis, 
dan aktivitas sosial kaum muda. 

Melihat 
penggamb
aran kaum 
muda 
dalam film 
remaja. 

Objek, 
fokus, 
teori, dan 
metode 
penelitian. 

7 Lídia Marôpo 
(Universidade 
Autónoma de 
Lisboa & 
Universidade 
NOVA de 
Lisboa) 
 

2014 Youth, Identity, and 
Stigma in the Media: 
From 
Representation to 
the Young 
Audience’s 
Perception 

Teori 
agenda-
setting 

Metode 
penelitian 
kualitatif-
partisipatori
s 

(1) Konstruksi identitas kaum 
muda yang cenderung curiga 
terhadap orang asing; (2) 
Timbulnya rasa takut karena 
tercipta persepsi bahwa danger in 
our midst dan (3) Kaum muda 
mengalami penolakan dari 
lingkungan luar yang memiliki 

Melihat 
penggamb
aran kaum 
muda 
dalam 
media. 

Objek, 
fokus, 
teori, dan 
metode 
penelitian. 
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persepsi negatif tentang kaum 
muda di Lisbon.  

8 Rony Oktari 
Hidayat & 
Arie Prasetio 
(Universitas 
Telkom 
Bandung) 

2015 Representasi 
Nasionalisme dalam 
Film Habibie dan 
Ainun (Analisis 
Semiotika John 
Fiske dalam film 
Habibie dan Ainun) 

Teori 
semiotika 
John Fiske 

Metode 
analisis 
semiotika 
John Fiske 

Pemeran utama (kaum muda) 
digambarkan secara positif, yaitu 
memiliki ideologi nasionalisme, 
yang mendorongnya untuk 
berkontribusi positif bagi 
Indonesia. 

Melihat 
penggamb
aran kaum 
muda 
dalam 
film. 

Objek, 
fokus, 
teori, dan 
metode 
penelitian. 



	

  Universitas Pelita Harapan 

16	

Adapun beberapa perbedaan yang membedakan delapan penelitian di atas 

dengan apa yang ingin penulis lakukan: 

1. Perbedaan pertama terletak pada objek penelitian, yaitu film remaja 

populer di Indonesia, yaitu “Dilan 1990”. Film ini adalah sebuah film yang 

populer tahun 2017, sehingga dari sisi kebaruan dan popularitas di 

kalangan remaja, film “Dilan 1990” tentu lebih tepat dibandingkan 

beberapa film lainnya (Noviani, 2011; Netya, 2013; Hidayat & Prasetio, 

2015) dalam kaitan dengan ageism terhadap kaum muda. Selain dari sisi 

popularitas, alasan lain yang akan dipaparkan pada bagian berikutnya 

(bagian 1.2.). 

2. Selain pada objek penelitian, terletak juga perbedaan dalam fokus 

penelitian. Penelitian penulis berfokus pada penggambaran ageism 

terhadap kaum muda dalam media film. Beberapa penelitian terdahulu 

memfokuskan pada ageism terhadap orang tua: (1) penggambaran orang 

tua dalam media tertentu (Wilinska & Cendersund, 2010; Gatling, 2013), 

(2) penggambaran ageism dan sexism kepada perempuan yang lanjut usia 

dalam media tertentu (Lahad & Madsen, 2017), dan (3) counter hegemony 

terhadap ageism kepada perempuan yang lanjut usia (Gunawan, 2017). 

Terdapat empat (Noviani, 2011; Nestya, 2013; Marôpo, 2014; Hidayat & 

Prasetio, 2015) penelitian yang sama-sama membicarakan tentang 

bagaimana media film merepresentasikan kaum muda. Namun keempat 

penelitian tersebut lebih fokus kepada bagaimana media 

merepresentasikan remaja, baik secara negatif maupun positif, bukan 
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kepada pengambaran ageism terhadap kaum muda. Oleh karena itulah, 

keempat penelitian tersebut belum mampu menjawab permasalahan yang 

penulis ajukan dalam penelitian ini.  

3. Perbedaan selanjutnya adalah dalam hal teori dan metodologi penelitian. 

Dalam proses penelitian, peneliti akan menggunakan teori cultural studies 

(kajian budaya) dari Stuart Hall, teori hegemoni dari Antonio Gramsci, 

dan teori serta metode analisis wacana kritis (critical discourse analysis) 

dari Teun A. van Dijk. Pemilihan metode penelitian dari van Dijk 

dilakukan karena peneliti ingin menggali kognisi sosial dari pembuat film 

terkait dengan ageism terhadap kaum muda, yang belum dilakukan dalam 

penelitian terdahulu.  

Berdasarkan pengamatan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang 

penulis lakukan adalah penelitian yang baru, yang belum pernah dilakukan 

sebelumnya. Dengan kata lain, penelitian ini diperlukan guna membongkar 

ideologi ageism terhadap kaum muda yang tersebar di Indonesia lewat produk 

budaya populer, khususnya melalui film “Dilan 1990”. 

 

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah 

 

1.2.1. Identifikasi Masalah 

Dewasa ini terdapat urgensi penelitian kritis dalam topik ageism 

terhadap kaum muda. Dalam perkembangan kajian tentang ageism, penelitian 

masih banyak yang fokus terhadap orang yang lanjut usia (meskipun 
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demikian penelitian ageism terhadap orang tua masih dianggap kurang jika 

dibandingkan dengan penelitian tentang seksisme maupun rasisme). 

Minimnya penelitian tentang ageism terhadap kaum muda dikonfirmasi oleh 

Westman (2009, h. 17) yang mengatakan bahwa penelitian dalam topik 

diskriminasi masih fokus kepada seksisme, rasisme, dan ageism terhadap 

orang tua. Kimball (2017, h. 2) menambahkan bahwa dalam konteks 

penelitian umum, kaum muda adalah “the least-studied age group.” Lebih 

lanjut Kimball juga mendapati bahwa penelitian tentang kaum muda selama 

ini lebih fokus kepada “problems, delinquency, deviancy or rebellious 

subcultural styles rather than what young people think or how they contribute 

to their communities.” (Kimball, 2017, h. 2). Oleh karena itu, para ahli 

tersebut (termasuk North & Fiske, 2012) juga mendorong para peneliti untuk 

melakukan penelitian terhadap kaum muda, khususnya dalam hal diskriminasi 

usia. 

Mengingat perkembangan demografi penduduk Indonesia di masa 

depan meningkatkan urgensi dilakukannya penelitian kritis terhadap 

diskriminasi terhadap kaum muda, khususnya dalam media. Berdasarkan 

perhitungan Surapaty (2017), Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional di Indonesia, di tahun 2028-2031 Indonesia akan 

mencapai titik puncak bonus demografi, dengan jumlah proporsi usia 

produktif sebesar 67,9 persen. Bonus demografi masih terjadi bahkan sampai 

tahun 2045, dimana jumlah penduduk usia produktif sebesar 66,6 persen 

(mereka yang berusia 7-19 tahun pada 2017 yang akan menguasai pasar kerja 
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Indonesia; Surapaty, 2017). Tentu keadaan demografi tersebut dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.  

Bonus demografi tersebut dapat terancam jika media menyebarkan 

ideologi ageism terhadap kaum muda. Dalam sebuah kajian meta-analisis 

terhadap stereotype threat theory, Appel dan Weber (2017, h. 3) mendapati 

bahwa penyebaran stereotip negatif dapat menciderai proses belajar seseorang 

yang digambarkan secara negatif di dalam media. Tentu ketika seseorang 

tidak bisa belajar dengan baik, maka orang tersebut akan sulit mendapatkan 

hasil proses belajar yang baik pula. Hasil proses belajar yang minim tentu 

juga akan mempengaruhi kualitas sumber daya sebuah bangsa. Mengingat 

potensi besar yang dimiliki kaum muda dalam memberikan perubahan positif 

dalam kehidupan sosial (Kimball, 2017), tentu sangat disayangkan apabila 

potensi kaum muda menurun akibat gambaran yang negatif dari media. 

Dalam penelitian ini penulis akan mencoba menjawab urgensi adanya 

penelitian yang kritis dalam topik penyebaran ideologi ageism terhadap kaum 

muda di Indonesia, khususnya melalui media film. Peneliti fokus kepada 

media film karena beberapa alasan: (1) dari penelitian yang dilakukan pada 

tahun 2009 oleh The Henry J. Kaiser Family Foundation (Rideout, Foehr, & 

Roberts, 2010) dan pada tahun 2015 oleh Common Sense Media Inc. (2015), 

ditemukan bahwa menonton televisi (termasuk film), baik dalam media baru 

maupun tradisional, menduduki urutan pertama prioritas penggunaan media 

di kalangan remaja; (2) mulai dari tahun 1950an industri film berkembang 

pesat dan film menjadi salah satu sumber penting bagi kaum muda dalam 
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mencari model peran dari para artis (Romer, 2015, h. 7); (3) Driscoll (2011, 

h. 5) mencatat bahwa Terry Ramsaye, seorang sejarawan film, mengatakan 

“like all great arts the motion picture has grown up by appeal to the interests 

of childhood and youth.” Berdasarkan alasan di atas, maka jelaslah bahwa 

media film menduduki tempat yang sentral dalam kehidupan kaum muda, 

yang pasti dapat mempengaruhi para kaum muda dalam melihat identitas diri 

mereka dan masyarakat sekitar. 

Penelitian akan fokus kepada satu film remaja populer Indonesia, 

yaitu “Dilan 1990’. Ada beberapa alasan yang membuat penulis memilih film 

tersebut. Pertama, film tersebut adalah karya anak bangsa Indonesia yang 

menceritakan tentang kehidupan kaum muda di Indonesia. Kedua, film 

tersebut adalah film yang populer (produk budaya populer), dengan jumlah 

penonton yang spektakuler. Berdasarkan jumlah penonton film “Dilan 1990” 

tersebut, maka dalam sepanjang sejarah film layar lebar di Indonesia, film 

“Dilan 1990” adalah film terlaris kedua setelah film “Warkop DKI Reborn: 

Jangkrik Boss! part 1”, yang ditonton oleh 6.858.616 orang (Lih. Tabel 1.1. 

dan Tabel 1.3.). Ketiga, film “Dilan 1990” tidak hanya diminati dan 

ditayangkan di negara Indonesia saja, namun juga di negara-negara lain, 

misalnya: Timor Leste, Malaysia, Singapura dan Australia. Dengan demikian 

produk budaya populer Indonesia ini berpotensi memberikan pengaruh 

sampai ke luar Indonesia.  
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Tabel 1.3. Data Penonton Film Indonesia Tahun 2018 

# Judul Penonton 

1 Dilan 1990 6.315.096 

2 Danur 2: Maddah 2.571.664 

3 #Teman tapi Menikah 1.653.105 

4 Eiffel… I’m In Love 2 1.008.392 

5 Yowis Ben 935.622 
Sumber: Film Indonesia, 2018b; diakses 20 Mei 2018 

 

Argumentasi keempat, yang utama, tentang pemilihan film “Dilan 

1990” adalah karena terdapat setidaknya dua ulasan film “Dilan 1990” yang 

menunjukkan bahwa film tersebut patut ditinjau lebih lanjut secara kritis. 

Dalam sebuah ulasan yang berjudul “Dilan 1990: Kata-kata yang Tak 

Beristirahat”, Santana (2018) menyimpulkan bahwa: 

Dilan 1990 terlalu berkutat pada tindakan dan celoteh (yang dianggap) romantis. 
Narasi soal antikekerasan, baik di ranah pacaran, pertemanan, ataupun guru-murid 
terasa begitu tanggung – atau mungkin memang diniatkan untuk hadir secara utuh. 
Konsekuensi untuk mantannya Milea – yang menyebutnya pelacur – hanya 
diputusin; konsekuensi buat Pak Suripto tak terbahas; penangkal tawuran adalah 
ajakan jalan-jalan dari pacar; dan akhir relasi Dilan dengan temannya yang 
menampar Milea tak lebih dari sekedar baku hantam. 

 
Kesimpulan ulasan film “Dilan 1990” tersebut menunjukkan bahwa 

penggambaran anak muda dalam film tidak lepas dari kisah romantis dan 

narasi soal kekerasan yang tidak jelas konsekuensinya. Ulasan singkat dari 

Warga Muda (2018) yang berjudul “Dilema Anak Muda: Antara Dilan, 

Fahri, dan Bonus Demografi” juga memberikan pendapat kritis tentang film 

“Dilan 1990”. Ulasan tersebut memberikan sebuah nasihat yang secara tidak 

langsung menunjukkan bahwa kisah romantis dalam film “Dilan 1990” dapat 
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membuat seseorang hanya fokus pada kisah cinta dan tidak pada keterlibatan 

politik dalam kaitan dengan bonus demografi Indonesia.  

Kedua ulasan di atas membangun urgensi penulis untuk meninjau film 

“Dilan 1990” lebih lanjut secara kritis. Selain memberikan penggambaran 

yang bias tentang kaum muda (misalnya, anak muda fokus pada kisah 

romantis, suka melakukan kekerasan, dan sebagainya), film “Dilan 1990” 

juga berpotensi membangun kesadaran palsu (lihat bagian 3.5.1.) dalam diri 

kaum muda yang akhirnya membuat kaum muda tidak memperhatikan secara 

serius isu kehidupan yang lebih penting (misalnya, keterlibatan politis, 

kesejahteraan masyarakat, diskriminasi dan eksploitasi pemilik kuasa 

dan/atau modal, dan sebagainya). Oleh karena itu, penelitian secara kritis 

terhadap film remaja populer “Dilan 1990” perlu dilakukan lebih jauh, 

khususnya dalam kaitan dengan isu ageism terhadap kaum muda dan 

bagaimana film membangun kesadaran palsu dalam diri remaja. 

 
 

1.2.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan yang diangkat 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana ageism terhadap kaum muda ditampilkan di dalam film 

“Dilan 1990”? 

b. Apakah bentuk kesadaran palsu yang berusaha dibangun melalui 

film “Dilan 1990”? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat dua hal utama yang menjadi tujuan 

penelitian: pertama, menganalisa bagaimana penggambaran ageism terhadap 

kaum muda dalam film “Dilan 1990”; kedua, menganalisa secara kritis kesadaran 

palsu yang sengaja dibentuk dalam film “Dilan 1990”. 

 

1.4. Kegunaan atau Manfaat Penelitian 

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini: 

1. Manfaat akademis. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam 

hal memperkaya literatur penelitian kritis tentang ageism terhadap kaum 

muda di Indonesia, khususnya dalam bidang kajian media. Selain itu, 

kajian ini diharapkan dapat mendorong para peneliti di masa datang untuk 

memperbanyak kajian kritis terkait dengan ideologi diskriminatif ageism 

terhadap kaum muda, guna memperjuangkan kesetaraan kaum muda 

dalam lingkungan sosial. 

2. Manfaat sosial. Penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan masyarakat 

tentang eksistensi ideologi ageism terhadap kaum muda dalam produk 

budaya populer tertentu, khususnya film. Dengan kesadaran tersebut 

diharapkan diskriminasi berdasarkan usia muda dapat diminimalisir (atau 

bahkan dihilangkan) dalam kehidupan bermasyarakat, baik di Indonesia 

maupun di luar negeri.  

3. Manfaat praktis. Pertama, penelitian ini diharapkan dapat menolong 

masyarakat untuk berpikir lebih kritis dalam menikmati produk budaya 
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populer, khususnya media film, yang dapat menjadi wadah dalam upaya 

penyebaran ideologi diskriminatif ageism. Dengan demikian, seseorang 

bisa bersikap kritis terhadap kesadaran palsu yang coba disebarkan lewat 

media terkait kaum muda. Kedua, penelitian ini diharapkan dapat 

mendorong para pelaku industri film untuk mengambil peranan dalam 

mengurangi dan memerangi ideologi ageism terhadap kaum muda dalam 

media film. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Pada bab pertama penelitian ini akan membahas tentang sejarah singkat 

penyebab munculnya ideologi ageism, khususnya terhadap orang tua. Dikriminasi 

berbasis umur terhadap orang tua telah terbukti secara empiris dalam beberapa 

penelitian. Fokus perlawanan terhadap ageism kepada orang tua membuat para 

peneliti mengesampingkan kenyataan bahwa kaum muda juga mengalami 

diskriminasi berbasis usia. Oleh karena itu, penelitian ini akan berusaha 

menganalisis secara kritis tentang ideologi ageism terhadap kaum muda, 

khususnya dalam media film (produk budaya populer) yang merupakan sebuah 

“powerful site” untuk menyebarkan ideologi diskriminatif tersebut.  

 Pada bab kedua penulis akan menjabarkan tentang objek penelitian dan 

subjek penelitian. Objek penelitian penulis adalah satu buah film populer produksi 

Indonesia, yaitu “Dilan 1990”. Subjek penelitian yang akan penulis teliti adalah 

Pidi Baiq selaku penulis novel sekaligus sutradara dari film “Dilan 1990” serta 

Iqbaal Ramadhan, selaku pemeran Dilan dalam film.  
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 Pada bab selanjutnya penulis akan menjelaskan secara tentang tinjauan 

pustaka dan kerangkap pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini. Tinjauan 

pustaka akan terdiri dari kerangka teori dan konsep yang akan dipakai kemudian 

untuk menganalisa objek dan subjek penelitian pada bab kelima. Kerangka teoritis 

yang akan digunakan adalah teori kajian budaya dari Stuart Hall, teori hegemoni 

dari Antonio Gramsci, dan teori critical discourse analysis dari Teun A. van Dijk. 

Kemudian kerangka konseptual yang akan digunakan adalah konsep komunikasi 

massa, budaya populer, ageism, dan remaja. Kerangka teori dan konsep tersebut 

yang akan membantu penulis dalam membentuk kerangka pemikiran yang 

menggambarkan alur penelitian dalam menganalisa secara kritis film “Dilan 

1990” dalam kaitan dengan ideologi ageism terhadap kaum muda.  

 Dalam bab empat penulis akan memberikan penjelasan terkait paradigma 

dan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif dengan paradigma penelitian kritis. Metode penelitian 

yang digunakan adalah metode analisis wacana kritis dari Teun A. van Dijk. 

Dalam bab ini juga akan menjelaskan tentang sumber data, teknik pengumpulan, 

keabsahan, serta analisis data. Pada akhir bab ini, penulis akan memaparkan 

tentang kerangka analisis dalam penelitian ini.  

 Bab kelima akan menyajikan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab 

ini penulis akan mencoba menjawab pertanyaan penelitian yang penulis ajukan 

berdasarkan analisa film “Dilan 1990.” Selain itu, penulis akan melakukan 

kategorisasi atau konseptualisasi dari hasil penelitian. 
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 Pada bab terakhir, penulis akan memberikan kesimpulan dan saran 

penelitian untuk penelitian berikutnya dalam topik ageism terhadap kaum muda, 

khususnya dalam media. 




